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Vedtekter for FNF Akershus
§ 1 Navn
Navnet på foreningen er Forum for natur og friluftsliv Akershus (FNF Akershus).

§ 2 Organisasjonstilhørighet
FNF Akershus er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet i
tråd med det til enhver tid gjeldende styringsdokument for driften av FNF.

§ 3 Formål
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med
FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker
i fylket.

§ 4 Tilsluttede organisasjoner
Alle organisasjoner i fylket som er tilsluttet medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges
Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund har rett til å bli medlem. Innmelding skjer ved å
undertegne tilslutningserklæring. Andre organisasjoner kan, etter å ha gitt sin tilslutningserklæring til
styret, tas opp i forumet på årsmøtet etter innstilling fra styret.
Ved årsmøtet 12. mars 2018 har FNF Akershus følgende medlemmer:
-
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Dersom en tilsluttet organisasjon ønsker å melde seg ut, gjøres det med en skriftlig utmelding til styret
i FNF Akershus. Utmeldingen gjelder fra utmeldelsesdato. Organisasjon som melder seg ut har ingen
krav på noen andel av foreningens midler.

§ 5 Juridisk enhet
FNF Akershus er organisert som forening. Foreningen er selveiende og frittstående juridisk enhet med
upersonlig ansvar for gjeld.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er FNF Akershus’ høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet
innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet. Saker som ikke
er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre det er saker som er avgjørende
for FNF sitt arbeid og samtlige medlemmer er representert og enstemmig samtykker til dette i
forbindelse med godkjenning av dagsorden. Årsmøtet består av alle organisasjonene som har
undertegnet tilslutningsavtale og som er tatt opp i FNF Akershus.
Årsmøtet skal:
•

Godkjenne innkallelsen og dagsorden

•

Godkjenne årsmeldinger

•

Godkjenne årsregnskap

•

Vedta årsplan

•

Vedta tilslutning av nye organisasjoner

•

Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlig varamedlemmer for
to år.

•

Velge revisor

•

Vedta eventuelt eksklusjon av medlemmer
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I årsmøtet stemmes det med én stemme pr. tilsluttet organisasjon. Avstemninger avgjøres med simpelt
flertall.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøtet holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de tilsluttede
organisasjonene krever det.
Det kalles inn på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 8 Styret
FNF Akershus ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet
mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter
fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har
tilsluttet seg.
Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av
styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom
organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en
kjønnsbalanse i styret.
Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket.
Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-sentralt og skal utøves i nært samarbeid med
fylkesstyret.

§ 9 Signaturrett
På vegne av FNF Akershus har styreleder og daglig leder/koordinator i fylket hver for seg signaturrett.
Styret kan når som helst trekke tilbake signaturrett.
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§ 10 Eksklusjon
Dersom en tilsluttet organisasjon opptrer åpenbart i strid med foreningens formål, jf. vedtektenes § 3,
kan årsmøtet vedta eksklusjon etter forslag fra styret eller annen tilsluttet organisasjon. Eksklusjon kan
ikke vedtas uten at organisasjonen har fått eksklusjonsforslaget og begrunnelsen til uttalelse minst tre
uker før vedtaket. Eksklusjonen trer først i kraft etter endelig vedtak.

§ 11 Vedtektsendring
Forslag til endringer i vedtektene skal behandles på årsmøtet i FNF Akershus og krever 2/3 flertall.
Deretter oversendes vedtektsendringene FNF nasjonalt for endelig godkjenning.

§ 12 Avvikling
Avviklingsprosessen kan kun iverksettes av det ordinære årsmøtet, og gjennomføres som nevnt under.
Hvis det ordinære årsmøtet vedtar avvikling med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, innkalles
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Dette ekstraordinære årsmøtet kan fatte endelig beslutning
om avvikling med 2/3 flertall blant de avgitte stemmene.
Ved avvikling skal gjenværende verdier, etter at eventuell gjeld er tilbakebetalt, overføres til Forum
for natur og friluftsliv nasjonalt (org. nr. 915455174) som fordeler gjenværende midler i tråd med
formålet.
Sammenslutning med andre FNF anses ikke som avvikling av virksomheten. Vedtak om
sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11.
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Tilsluttede organisasjoner
Tilsluttede organisasjoner i FNF Akershus per 15. mars 2018:
•

Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK)

•

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF)

•

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT Oslo og Omegn)

•

Lillomarkas Venner

•

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)

•

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Akershus

•

Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS)

•

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA)

•

Oslo og Omlands Friluftsråd (OOF)

•

Oslofjorden Friluftsråd (OF)

•

Skiforeningen

•

Østmarkas Venner

